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โดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ 
อิทธิพลขับเคลื่อนชีวิต 

วันที่เทศนา : 14 มกราคม 2018 
 

ข้อพระคัมภีร์ สุภาษิต 4: 23 – 27; มัทธิว 12: 33 – 35 
“ท่ีส ำคัญท่ีสุด จงระแวดระวังใจของเจ้ำเพรำะทุกสิ่งที่เจ้ำท ำล้วนไหลออกมำจำกใจ ให้ปำกของ
เจ้ำปรำศจำกค ำตลบตะแลง ให้ริมฝีปำกของเจ้ำห่ำงไกลจำกค ำหลอกลวง จงให้ตำของเจ้ำมอง

ตรงไปข้ำงหน้ำ จดจ่อแน่วแน่ไม่หันเห จงเฝ้ำระวังทุกย่ำงก้ำวของเจ้ำและเดินอยู่ในทำงนั้นอย่ำง
มั่นคง อย่ำหันไปทำงขวำหรือทำงซ้ำย จงยั้งเท้ำของเจ้ำไว้จำกควำมชั่วร้ำย” (สุภาษิต 4: 23 – 27) 

“Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.  Put away from you 
crooked speech, and put devious talk far from you.  Let your eyes look directly forward, and 

your gaze be straight before you.  Ponder the path of your feet; then all your ways will be sure.  
Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.” (Proverbs 4: 23 – 27) 

 
“ถ้ำต้นไม้ดีผลก็จะดี ถ้ำต้นไม้เลวผลก็จะเลว เพรำะจะรู้จักต้นไม้ได้ก็โดยผลของมัน เจ้ำชำติงูร้ำย 

เจ้ำที่เป็นคนชั่วจะพูดสิ่งที่ดีได้อย่ำงไร? เพรำะปำกพูดสิ่งท่ีล้นออกมำจำกใจ คนดีน ำสิ่งดีๆ 
ออกมำจำกควำมดีที่สะสมไว้ในตัวเขำ ส่วนคนชั่วน ำสิ่งชั่วๆ ออกมำจำกควำมชั่วท่ีสะสมอยู่ใน

ตัวเขำ” (มัทธิว 12: 33 – 35) 
“"Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, for the 

tree is known by its fruit.  You brood of vipers! How can you speak good, when you are evil?  
For out of the abundance of the heart the mouth speaks.  The good person out of his good 

treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil.” 
(Matthew 12: 33 – 35) 

 
 อิทธิพลขับเคลื่อนชีวิตมีหลายมิติ ได้แก่ สุขภาพ ทักษะความรู ้อารมณ์ และความคิด  
 แต่สิ่งท่ีอยู่เบ้ืองหลังการขับเคลื่อนชีวิตท่ีส าคัญมากท่ีสุด คือ “ความคิด” ใครครอง
ความคิดได้ ผู้นั้นจะเป็นนายคนนั้น 
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I. สงครามความคิดที่สวนเอเดน และผลที่ตามมา 
“งูนั้นเป็นสัตว์ท่ีมีเล่ห์เหลี่ยมมำกกว่ำสัตว์ป่ำทั้งหลำยท่ีพระเจ้ำพระยำห์เวห์ทรงสร้ำงขึ้น มันมำ
ถำมหญิงนั้นว่ำ “พระเจ้ำตรัสจริงๆ หรือว่ำ ‘เจ้ำต้องไม่กินผลจำกต้นใดๆ ในสวนนี้?” หญิงนั้น
ตอบงูว่ำ “พวกเรำกินผลของทุกต้นในสวนได้ แต่พระเจ้ำตรัสจริงๆ ว่ำ ‘เจ้ำต้องไม่กินผลของ
ต้นไม้ที่อยู่กลำงสวน และเจ้ำต้องไม่แตะต้องมัน มิฉะนั้นเจ้ำจะตำย” งูบอกหญิงนั้นว่ำ “เจ้ำจะ

ไม่ตำยแน่นอน” (ปฐมกาล 3: 1 – 4) 
“Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had 
made.  He said to the woman, "Did God actually say, 'You shall not eat of any tree in the 
garden'?"  And the woman said to the serpent, "We may eat of the fruit of the trees in the 

garden, but God said, 'You shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the 
garden, neither shall you touch it, lest you die.'"  But the serpent said to the woman, "You will 

not surely die.” (Genesis 3: 1 – 4) 
 
 อาดัมเอวาแพ้สงครามความคิด ซาตานจึงครอบครองพงศ์พันธุ์มนุษย์ พฤติกรรมของ
มนุษย์เปลี่ยนไป ไม่ยอมอยู่ในทางของพระเจ้าต่อไป พระคัมภีร์พูดถึงพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของ
มนุษย์ภายใต้การปกครองของมาร: 

• เต็มไปด้วยความชั่วร้าย (ปัญญาจารย์ 9: 3) 
• ความคิดโน้มเอียงไปในทางชั่ว (ปฐมกาล 6: 5) 
• จิตใจเต็มด้วยอุบายท่ีจะท าผิด (ปัญญาจารย์ 8: 12) 
• แข็งกระด้าง (มาระโก 10: 5) 
• ใจหลงเตลิด – ไม่รู้จักทางของพระเจ้า (สดุดี 95: 10) 
• ใจดื้อชอบกบฏ (เยเรมีย์ 6: 23) 
• หย่ิงผยอง (เยเรมีย์ 49: 16) 
• ดื้อดึงหัวแข็ง (เอเสเคียล 2: 4) 
• ใจแข็งเป็นหิน. อสค.36:26 
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 จิตใจบาปท าให้เราเป็นศัตรูกับพระเจ้า 
“จิตใจของคนบำปน ำไปสู่ควำมตำย แต่จิตใจท่ีพระวิญญำณทรงควบคุมน ำไปสู่ชีวิตและสันติสุข 
จิตใจท่ีเต็มไปด้วยบำปก็เป็นศัตรูกับพระเจ้ำ ไม่ยอมอยู่ใต้บทบัญญัติของพระเจ้ำ ทั้งไม่สำมำรถ
อยู่ได้ด้วย บรรดำผู้ท่ีวิสัยบำปควบคุมอยู่ไม่อำจเป็นท่ีชอบพระทัยของพระเจ้ำได้” (โรม 8: 6 – 8) 

“For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.  
For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law; 

indeed, it cannot.  Those who are in the flesh cannot please God.” (Romans 8: 6 – 8) 
 

II. ความรอดเริ่มต้นที่เปลี่ยนความคิดใหม่ 
“เมื่อคนท้ังหลำยได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกเสียดแทงใจยิ่งนักและกล่ำวกับเปโตรและอัครทูตคนอื่นๆ ว่ำ 

“พี่น้องเอ๋ย เรำจะท ำอย่ำงไรดี?”” (กิจการ 2: 37) 
“Now when they heard this they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the 

apostles, "Brothers, what shall we do?"” (Acts 2: 37) 
 

III. ความคิดต้องรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
“เหตุฉะนั้นพี่น้องท้ังหลำย เมื่อพิจำรณำถึงพระเมตตำของพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจึงขอให้ท่ำนท้ังหลำย
ถวำยตัวของท่ำนแด่พระเจ้ำเป็นเครื่องบูชำที่มีชีวิต ที่บริสุทธิ์และท่ีพระเจ้ำพอพระทัย นี่เป็นกำร
นมัสกำรท่ีแท้จริง อย่ำด ำเนินชีวิตตำมอย่ำงคนในโลกนี้ แต่จงรับกำรเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่ำน

ใหม่ แล้วท่ำนจึงจะสำมำรถพิสูจน์และยืนยันได้ว่ำสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้ำ คือพระ
ประสงค์อันดีอันเป็นท่ีพอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์” (โรม 12: 1, 2) 

“I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living 
sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.  Do not be conformed 

to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern 
what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.” (Romans 12: 1, 2) 

 

IV. คริสเตียนควรใช้ความคิด ควรบริหารความคิดอย่างไร 
• ปกป้อง ควบคุม เฝ้าระวังความคิดทางลบ  – ความคิดไม่บริสุทธิ์ การคิดร้ายต่อตนเอง

หรือผู้อื่น 
• พัฒนาความคิดทางบวก – ความคิดบริสุทธิ์ ความคิดสร้างสรรค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
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